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Извънреден Информационен Бюлетин
Тема 1:
Облекчаване процедурата по наемане на граждани от трети страни на работа за сезонна заетост
в България

С цел облекчаване процедурата по наемане на граждани от трети страни на работа по Българското
Черноморско крайбрежие Министерски съвет на Република България внася за разглеждане:

Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност (ППЗТМТМ);
- Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия
режим (НУРИВОВР).
Измененията касаещи фирмите, които ще наемат граждани от трети страни за сезонна
заетост за срок от 90 дни са:
Отново в глава втора, Раздел VІІ „Регистрация на заетост на граждани от трети
държави”, се правят две важни промени относно регистрацията на сезонната заетост до 90
дни, поради краткосрочността на заетостта и обикновено нискоквалифицирания характер
на извършваната сезонна работа в определените икономически сектори:
-

- отпада изискването за представяне на документи за образование,
специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит;
- отпада изискването към представената обосновка за краткосрочното наемане
на чужденци да се прилагат копия от обяви в местни и национални средства за масово
осведомяване, интернет и други.
Второ:
По параграф 2 относно допълнението на Наредбата за условията и реда за издаване на
визи и определяне на визовия режим.
С приемането на ЗТМТМ, с неговите преходни и заключителни разпоредби в Закона за
чужденците в Република България (ЗЧРБ) се създаде чл. 24л, предвиждащ, че за
извършване на сезонна работа за срок до 90 дни чужденецът трябва да притежава валидна
виза за целите на сезонна работа, когато такава се изисква, и заетостта да е регистрирана
от органите на Министерството на труда и социалната политика.
Предложената нова алинея към чл. 8 цели да отговори на новото изискване в ЗЧРБ и да
поясни, че тази виза за целите на сезонната работа е тип виза за краткосрочно пребиваване
и се издава при условията на ал. 1 от същия член.
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На 26.04.2017 г. в Министерството на труда и социалната политика ще се проведе редовно
заседание на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност, на което ще
присъства господин Иван Иванов – Член на Националния съвет по трудова миграция и
трудова мобилност.
След тази дата членовете на Бургаска регионална туристическа камара ще бъдат
допълнително осведомени относно облекчаване процедурата относно подготовката на
изискуемите документи, които всяка фирма е необходимо да подготви, за да наеме на
сезонна заетост гражданин от трета страна.
Тема 2:
Изменение на Закона за данък върху добавена стойност
Промени в Закона за данък върху добавена стойност от 01.01.2017 г.

На 04.05.2017 г. от 14:00 часа в Хотел „АКВА“ – гр. Бургас ще се проведе работна Бизнес работнасреща с териториалната Агенция по приходите НАП – гр. Бургас на тема: „Тълкуване промените в
Закона за данък върху добавена стойност от 01.01.2017 г.“
До промяната продажбата на туристически услуги от 1 туроператор на друг туроператор се
облагаше по общия ред на 9%, защото беше изключен от схемата на маржа съгласно стария чл. 136,
ал. 3, т. 2 от ЗДДС.

На Бизнес-работната среща ще бъде отговорено на следния въпрос:
Каква е новата редакция на чл. 136, ал. 3?

Бургаска регионална туристическа камара
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